Riigisisene kodanike paneelarutelu Berliinis Euroopa
tuleviku teemal
– Kodanike soovitused –

Saksamaa korraldas 5., 8., 15. ja 16. jaanuaril oma riigisisese kodanike paneelarutelu Euroopa
tuleviku teemal. Inimeste valimisel Euroopa kodanike paneelaruteludesse järgiti kihtvaliku
põhimõtet. Osalema kutsuti 12 000 Saksamaa kodanikku; vastajate hulgast valiti välja
ligikaudu 100 inimest, võttes arvesse Saksamaa Liitvabariigi praeguseid loendusandmeid, et
kajastada Saksamaa ühiskonna ja kogu elanikkonna mitmekesisust. Riigisisese kodanike
paneelarutelu raames arutasid osalejad viit teemat: ELi roll maailmas, tugevam majandus,
kliima ja keskkond, sotsiaalne õiglus, Euroopa väärtused ja õigusriik. Seejärel töötasid nad
välja nendele teemadele vastavad konkreetsed soovitused, mis võeti vastu viimasel üldistungil
16. jaanuaril: www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY

Tabel 1.
Väliskaubandushuvide sidumine kliimapoliitika meetmetega
Soovitame ELil (eelkõige Euroopa Komisjonil) käivitada investeerimispakett kliimasõbralike
tehnoloogiate ja innovatsiooni jaoks, sealhulgas rahastamisprogrammid. Seda paketti tuleks
rahastada kliimaga seotud imporditollimaksude kaudu, mis eraldataks ja makstaks välja
tekitatud kliimakahju rahaliseks hüvitamiseks. Sellega seoses võetaks teatavate toodete puhul
kasutusele punktipõhine süsteem kestlikkuse hindamiseks. Ülemaailmsete kliimaeesmärkide
saavutamisele aitaks kaasa selge ELi seisukoht ning tugev ja innovatiivne Euroopa. See aitaks
tugevdada Euroopa Liidu rolli vastutustundliku, ülemaailmse teerajajana ja mudelina, millega
kindlustatakse jõukus ja saab luua kestlikke ülemaailmseid muutusi. Need eesmärgid on meie
jaoks olulised, sest EL panustab püsivalt kliimamuutuste vastasesse võitlusse, mis võib pikemas
perspektiivis aidata oluliselt kaasa rahu kindlustamisele maailmas.

Tabel 2.
Stiimulite loomine, et tootmine, eelkõige esmatarbekaupade tootmine toimuks ELis
Selleks et hõlbustada esmatarbekaupade tootmist ELis, soovitame kiirendada ja ühtlustada
heakskiitmismenetlusi, vähendada bürokraatiat ja pakkuda toetusi neile ettevõtetele, kes
asuvad ümber ELi ja/või arendavad tootmiskohti ELis. EL peaks energiakulude vähendamiseks
ulatuslikult edendama taastuvenergiat.
Nende meetmetega soovime lühendada tarneahelaid ja muuta need kliimasõbralikumaks,
aidata tugevdada ELi ja luua töökohti, kus austatakse inimõigusi.
Need eesmärgid on meie jaoks olulised, sest tootmise ümberpaigutamine ELi muudaks ELi
rahvusvahelisel tasandil autonoomsemaks ja poliitiliselt vähem haavatavaks.

Tabel 1.
Digi-Score – punktid kogu ELi hõlmavale tugevale digimajandusele
Teeme ettepaneku võtta kasutusele üldsusele kättesaadav digitaalne tulemustabel Digi-Score,
mida haldab Euroopa Komisjon (sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat). See on
üksikasjalik järjestussüsteem, mis näitab ja võrdleb ELi ettevõtete digitaliseerituse praegust
taset. Selle ettepanekuga soovime luua stiimuli digitaliseerimise suurendamiseks kogu
Euroopas. Vähe digitaliseeritud ettevõtetel oleks õigus saada sihipärast toetust, et aidata neil
teistele järele jõuda.
See eesmärk on meie jaoks oluline, sest see aitaks sillutada teed tootlikkuse, tõhususe ja
müügi suurendamiseks ning seega tugevdaks Euroopat tootmisbaasina.

Tabel 2.
Teabeplatvorm kogu ELi hõlmavaks teadmiste ja kogemuste vahetamiseks
Soovitame ELil luua teabeplatvormi, kus üle kogu ELi vahetada teadmisi ja kogemusi. Meie
eesmärk on koondada teavet rahvusvaheliste haridus- ja koolituskursuste kohta ELis,
tutvustada parimate tavade näiteid ja pakkuda kodanikele võimalust esitada uusi ideid
piiriüleseks teabevahetuseks. Lisaks võiks anda täiendavat teavet olemasolevate tehnilise
ekspertiisi foorumite kohta (nt energeetika, keskkond, digitaliseerimine).
Peame seda oluliseks, sest kodanikud vajavad läbipaistvust seoses kättesaadavate piiriüleste
haridus- ja koolituskursustega. Nad peaksid saama ELi tasandil rohkem teavet selle kohta,
millised foorumid ja platvormid on olemas.

Tabel 1.
Määrus toote tagatud kasutusea kohta
Soovitame ELil võtta vastu õigusakt, millega tagada ELis toodetavate ja müüdavate toodete
tootepõhine, pikendatud ja tagatud kasutusiga ning muuta see tarbijate jaoks läbipaistvaks.
Ressursid on piiratud ja neid saaks selle meetme abil säästa, samuti vältida jäätmeid, mis oleks
kasulik keskkonnale, kliimale ja tarbijatele.
Sel viisil soovime julgustada tootjaid tooma turule tooteid, mis on vastupidavamad ja
parandatavad.

Tabel 2.
ELi pikaajaline säästva tarbimise ja elustiili kampaania
Soovitame, et kampaaniat juhiks üks Euroopa asutus, sealhulgas selle ELi liikmesriikides asuvad
esindused, kellele on eraldatud vahendid.
Meie eesmärk on tagada, et kõigil inimestel ELis oleks ühine identiteet, et nad võtaksid
rohkem arvesse säästva tarbimise ja elustiili vajadust ning järgiksid sellist eluviisi.
Need eesmärgid on meie jaoks olulised, sest soovime luua sisemise motivatsiooni
jätkusuutlikuks eluks.

Tabel 1.
Luua üliõpilastele rohkem vahetusvõimalusi Euroopas

Soovitame, et Euroopa Liit võtaks lisaks olemasolevale ERASMUSe programmile vastu
määruse, mis käsitleks vahetusprogrammi 14–25-aastastele õpilastele, olenemata nende
taustast, soost ja haridustasemest. Kohalikud koolid peaksid süstemaatiliselt looma selle
vahetusprogrammi raames võimalusi ja nendest teavitama. Igal õpilasel peaks olema oma
kooliaja jooksul võimalus vahetusprogrammis igal ajal osaleda. Selleks peaks Euroopa
Komisjon esitama ettepaneku Euroopa Parlamendile ja Euroopa Ülemkogule.
Meie eesmärk on anda õpilastele võimalus osaleda vahetusprogrammides kogu Euroopas,
olenemata õpitulemustest ja vanemate rahalistest võimalustest. Euroopa vahetuskultuuri
tuleks edendada juba koolieast alates. Eelkõige on oluline, et vahetusprogrammid oleksid
madala künnisega ja bürokraatiavabad. Vahetusprogrammi kaudu soovime luua Euroopa
solidaarsuse ja vähendada keelebarjääri. Seejuures tuleks silmas pidada hariduse õiglust ja
hariduses osalemist, et suurendada kultuuridevahelist ja suhtluspädevust.
Need eesmärgid on meie jaoks olulised, sest need võivad aidata edendada Euroopa
ühtekuuluvust, tugevdada austust ja koostööd ning levitada Euroopa väärtusi juba noorest
east, et Euroopa mitmekesisust saaks pidada võimaluseks.

Tabel 2.
Töökohapõhise põhipalga kehtestamine
Soovitame ELi tööhõive ja sotsiaalõiguste volinikul esitada Euroopa Parlamendile ettepanek
kehtestada kõigis liikmesriikides töökohapõhine põhipalk. See põhipalk peaks koosnema
toimetuleku tagamiseks piisavast miinimumpalgast ja töökohapõhisest lisasummast.
Meie eesmärk on, et töötulemused ja palgad oleksid ELis võrreldavad, et tugevdada sotsiaalset
õiglust. See eesmärk on meie jaoks oluline, et tagada ELi aluspõhimõtte kajastamine tööturul:
võrreldavad elu- ja töötingimused, olenemata elukohast ja kutsealast.

Tabel 1.
Euroopa väärtuste kehastamine ja nende emotsionaalne edastamine
Soovitame muuta Euroopa väärtused käegakatsutavamaks ja edastada neid
emotsionaalsemalt. Selle võiks saavutada näiteks integreeritud paketiga, mis hõlmab meediat,
interaktiivseid elemente ja kodanike suuremat kaasamist.
Meie eesmärk on, et iga ELis elav inimene teaks ühiseid väärtusi ja tunnistaks need omaks.
See eesmärk on meie jaoks oluline, sest see on meie väärtuspõhises kogukonnas
kooseksisteerimise alus. Teadlikkus nendest väärtustest pole kaugeltki piisav, sest puudub
isiklik side. Me peame selle sideme looma.

Tabel 2.
„ELi elu“
Soovitame ELil luua oma hariduslik ja informatiivne telesaade, et suurendada kõigi ELi
kodanike teadlikkust meie ühistest väärtustest, ning tagada, et see saade oleks kõigi jaoks
lihtsalt ja takistusteta vaadatav. Need eesmärgid on meie jaoks olulised, sest soovime saada
ülevaate avalikust arvamusest kõigis ELi liikmesriikides. Sel viisil soovime tugevdada ühiseid
seisukohti ja aidata tuua inimesi kokku, eesmärgiga edendada suuremat solidaarsust ja
koolitada inimesi õigusriigi alal, et kaitsta demokraatiat.

